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ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ເພ ີ່ມຂ ື້ນ 5,4% ຈາກຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນທ ີ່
ເຂ ື້ມແຂງ ແລະ ອ ດຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການສົົ່ງອອກທ ີ່ເພ ີ່ມຂ ື້ນ 

 

ພາກພ ື້ນນ ື້ຄວນປບັປງຸການເຊ ີ່ອມໂຍງ, ຂະຫຍາຍຂະແໜງບລໍກິານໃຫຫ້າຼກຫາຼຍ, ແລະ ພ ດທະນາ
ແຮງງານທ ີ່ມ ທ ກສະ 

 

ທ ີ່ ມານລິາ, ປະເທດ ຟລີບິປນີ, 3 ພ ດສະພາ 2018 – ບົດລາຍງານສະບ ບໃໝ່ຂອງຫ້ອງການຄົື້ນຄວ້າເສດຖະກິດ

ມະຫາພາກອາຊຽນ+3 (AMRO) ສະບ ບນ ື້ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການເຕ ບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 
ແມ່ນມາຈາກສະພາບເສດຖະກິດຂອງສາກົນທ ີ່ເອ ື້ອອ ານວຍ ແລະ ຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນທ ີ່ເພ ີ່ມຂ ື້ນ ແລະ 
ອ ດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສົົ່ງອອກທ ີ່ເພ ີ່ມຂ ື້ນ ແລະ ມ ອ ດຕາເງິນເຟີີ້ທ ີ່ຄົງທ ີ່. 
 

ດ ົ່ງທ ີ່ບົດລາຍງານພາກພ ື້ນປະຈ າປີຂອງ AMRO, ການຄາດຄະເນເສດຖະກິດພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 (AREO) ໄດ້
ປະເມ ນການຄາດຄະເນເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມໝ ື້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນຂອງພາກພ ື້ນ ເຊິີ່ງລວມມ ປະເທດສະມາ 
ຊິກຂອງອາຊຽນ ແລະ ສປ. ຈ ນ, ຮົງກົງ, ຍ ີ່ປຸຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼ . ໃນບົດລາຍງານຂອງປີນ ື້ ໄດ້ລວມປະເດ ນສ ກສາ
ພິເສດຫົວຂໍໍ້ທ ີ່ມ ຊ ີ່ວ່າ "ຄວາມຍ ດຍຸ່ນ ແລະ ການເຕ ບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນໂລກທ ີ່ມ ການປຸ່ຽນແປງ". 
 
ທ່ານ ປອ. ໂຮ ອ ື້ ຄໍ, ຫົວຫນ້າເສດຖະສາດຂ ື້ນສູງຂອງ AMRO ໄດ້ກ່າວວ່າ "ເນ ີ່ອງຈາກວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ພາຍນອກເພ ີ່ມຂ ື້ນ, ຄາດຄະເນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວໃນພາກພ ື້ນຈະແມ່ນ 5.4% ໃນປີ 2018 ແລະ 5.2% ໃນປີ 

2019. ເຖິງຢຸ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ໃນທ ດສະນະຄະຕິຕໍໍ່ກ ບຄວາມສ່ຽງທ ີ່ເກ ດຈາກສະພາບທາງດ້ານການເງິນໂລກທ ີ່
ຮ ດກຸມ ແລະ ການປົກປ້ອງການຄ້າ ແມ່ນສິີ່ງທ ີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ລະມ ດລະວ ງສ າລ ບຜູ້ກ ານົດນະໂຍບາຍໃນການຈ ດລ າ
ດ ບຄວາມສ າຄ ນຂອງຄວາມໝ ື້ນຄົງດ້ານການເງິນຕໍໍ່ເປົີ້າໝາຍການເຕ ບໂຕຂອງເສດຖະກິດ". 

 
ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດທ ີ່ເພ ີ່ມຂ ື້ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຈາກພາຍນອກເພ ີ່ອການສົົ່ງອອກທ ີ່
ເພ ີ່ມຂ ື້ນ, ແຕ່ພາກພ ື້ນນ ື້ກ າລ ງປະເຊ ນກ ບຄວາມສ່ຽງຈາກໄລຍະສ ື້ນທ ງສອງແບບຄ : ການປັບຕົວຂ ື້ນຂອງພາວະການ
ເງິນໂລກທ ີ່ໄວຂ ື້ນກວ່າທ ີ່ຄາດການໄວ້ ອ ນເນ ີ່ອງມາຈາກການປັບອ ດຕາດອກເບ້ຍຂ ື້ນຂອງທະນາຄານກາງສະຫະລ ດ



ອາເມລິກາ ແລະ ການເພ ີ່ມຂ ື້ນຂອງຄວາມເຄ ົ່ງຕ ງທາງດ້ານການຄ້າທົົ່ວໂລກ. ຖ້າຄວາມສ່ຽງເຫຼົົ່ານ ື້ເກ ດຂ ື້ນ, ຈະເກ ດ

ມ ຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກຕໍໍ່ພາກພ ື້ນໂດຍການໄຫຼອອກຂອງເງິນທ ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກູ້ຢືມສູງຂ ື້ນ ແລະ ການ
ໄຫຼຂອງການລົງທ ນ ແລະ ການຄ້າຫຼຼຸດລົງ. 
 
ການເພ ີ່ມຂ ື້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກ ໄດ້ເຮ ດໃຫ້ພາກພ ື້ນສາມາດສ້າງສິີ່ງປ້ອງກ ນຕໍໍ່ຜົນກະທົບຈາກພາຍ
ນອກທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂ ື້ນ. ປະຈຸບ ນ ອ ດຕາແລກປຸ່ຽນໃນພາກພ ື້ນແມ່ນມ ຄວາມຍ ດຍຸ່ນຫຼາຍຂ ື້ນ ແລະ ໄດ້ມ ບົດບາດ
ສ າຄ ນຫຼາຍຂ ື້ນໃນການຮ ບມ ກ ບບ ນຫາຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກ. 

 

ເພ ີ່ອເສ ມຂະຫຍາຍຄວາມຍ ດຍຸ່ນ, ຜູ້ກ ານົດນະໂຍບາຍຢູຸ່ໃນພາກພ ື້ນຄວນສ ບຕໍໍ່ສ້າງຄວາມຍ ດຍຸ່ນທາງດ້ານນະໂຍ 

ບາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະໂຍບາຍການເງິນ, ເພ ີ່ອສ້າງສະພາບທາງດ້ານການເງິນໂລກທ ີ່ຮ ດກຸມຂ ື້ນລ່ວງໜ້າ. ນະ 

ໂຍບາຍການເງິນອາດຈະມ ບົດບາດຫຼາຍຂ ື້ນໃນການສະໜ ບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວ, ໃນຂະນະທ ີ່ນະໂຍບາຍປົກ
ປ້ອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນສາມາດຊ່ວຍຮ ກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນໄດ້. 

 

AREO 2018 ຍ ງໄດ້ສ ກສາສະເພາະວ່າ ພາກພ ື້ນນ ື້ສາມາດຮ ກສາຄວາມຍ ດຍຸ່ນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນມູມ
ມອງຂອງການປຸ່ຽນແປງຂ ື້ນພ ື້ນຖານ ແລະ ທົົ່ວໂລກໃນດ້ານເຕ ກໂນໂລຊ  ແລະ ເຄ ອຂ່າຍການຄ້າ ແລະ ການຜະລິດ. 
ແຮງຜ ກດ ນຂອງໂລກກ າລ ງເຮ ດໃຫ້ແຜນຍຸດທະສາດການເຕ ບໂຕ "ການຜະລິດເພ ີ່ອການສົົ່ງອອກ" ຂອງພາກພ ື້ນ, 
ຊ ີ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມ ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການພ ດທະນາໃນຫຼາຍທົດສະວ ດປີທ ີ່ຜ່ານມາ. 
 

ເຕ ກໂນໂລຊ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫ ນວ່າ ມ ນເປັນດາບສອງຄົມ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ການຜະລິດໄດ້ມ ການນ າໃຊ້ເງິນທ ນ ແລະ 
ແຮງງານທ ີ່ມ ທ ກສະຫຼາຍຂ ື້ນ ແລະ ຫຼຼຸດໂອກາດໃນການສ້າງວຽກເຮ ດງານທ າທຽບໃສ່ໄລຍະຜ່ານມາ. ການປຸ່ຽນ 
ແປງໂຄງສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທົົ່ວໂລກຍ ງເຮ ດໃຫ້ບ ນດາປະເທດສາມາດຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດແທນ

ການນ າເຂົື້າວ ດຖຼຸດິບເຄິີ່ງສ າເລ ດຮູບ. ເຖິງຢຸ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ເຕ ກໂນໂລຊ ໄດ້ສະໜ ບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ

ຂະແຫນງການບໍລິການ ທ ີ່ເປັນທ່າແຮງໃໝ່ຂອງການເຕ ບໂຕ ແລະ ການຈ້າງງານ. 

   

ເພ ີ່ອແກ້ໄຂບ ນດາສິີ່ງທ້າທາຍເຫຼົົ່ານ ື້, ພາກພ ື້ນນ ື້ຄວນເສ ມຂະຫຍາຍການເຊ ີ່ອມຕໍໍ່ລະຫວ່າງພາກພ ື້ນ ແລະ ການ

ເຊ ີ່ອມໂຍງເຂົື້າໃນການພ ດທະນາຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພ ື້ນ ແລະ ເພ ີ່ມທະວ ຄວາມຍ ດຍຸ່ນຂອງພາກພ ື້ນເພ ີ່ອ
ຕ້ານກ ບຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກເຊ ົ່ນ: ການປົກປ້ອງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ເສດຖະກິດຂອງແຕ່ລະປະເທດ
ສະມາຊິກ ຄວນສ້າງຄວາມຍ ດຍຸ່ນ ໂດຍການພ ດທະນາທ່າແຮງຂອງການເຕ ບໂຕໃຫ້ຫຼາຍຂ ື້ນ ຊ ີ່ງລວມທ ງຂະ 
ແຫນງການບໍລິການທ ີ່ກ າລ ງຂະຫຍາຍຕົວ. 

 

ທ່ານ ປອ. ໂຮ ອ ື້ ຄໍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດທ ີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການພ ດທະ 
ນາພາຍໃນພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ແມ່ນແຫຼ່ງທ ີ່ມາຂອງຄວາມເຂ ື້ມແຂງ. ພາກພ ື້ນຄວນພ ດທະນາການເຊ ີ່ອມໂຍງ



ໂດຍຜ່ານການລົງທ ນໃນພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ລວມທ ງນະໂຍບາຍທ ີ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ, ປັບປຸງ

ຂະແໜງບໍລິການໃຫ້ມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ພ ດທະນາແຮງງານໂດຍການພ ດທະນາສ ມ ແຮງງານທ ີ່ມ ທ ກສະ, ປັບປຸງ

ນະໂຍບາຍການກວດຄົນເຂົື້າເມ ອງ ແລະ ການສ ກສາ. 

 

ກ່ຽວກ ບ AMRO: 

ຫ້ອງການຄົື້ນຄວ້າເສດຖະກິດມະຫາພາກອາຊຽນ +3 (AMRO) ຖ ກສ້າງຕ ື້ງຂ ື້ນເພ ີ່ອປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່

ການຮ ກສາຄວາມໝ ື້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນຂອງພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3, ຊ ີ່ງລວມມ  10 ປະເທດ

ສະມາຄົມອາຊຽນ ແລະ ສປ.ຈ ນ, ຮ່ອງກົງ (ສປ.ຈ ນ), ຍ ີ່ປຸຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼ . ໃນຖານະທ ີ່ເປັນອົງການຈ ດຕ ື້ງ

ສາກົນ, AMRO ໄດ້ປະຕິບ ດໜ້າທ ີ່ຂອງຕົນໂດຍການດ າເນ ນການຕິດຕາມລະບົບເສດຖະກິດ, ສະໜ ບສະໜູນ

ການຈ ດຕ ື້ງປະຕິບ ດການຈ ດການທາງດ້ານການເງິນ, ການດ າເນ ນການຕາມຂໍໍ້ລິເລ ີ່ມຊຽງໃໝ່ວ່າດ້ວຍການ

ຮ່ວມມ ຫຼາຍຝຸ່າຍ (CMIM) ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດ້ານວິຊາການແກ່ປະເທດສະມາຊິກ. 

 

 

ສ າລ ບຂໍໍ້ມູນເພ ີ່ມເຕ ມກະລຸນາຕິດຕໍໍ່:  

ນາງ ເຮ ອງ ລານ ວ ູ 

ເຈົື້າໜາ້ທ ີ່ປະຊາສ າພ ນ, AMRO 

ອ ເມວ: vu.lanhuong@amro-asia.org 

ໂທລະສ ບມ ຖ : +65 88763598, ຫອ້ງການ: +65 63239885 

ເວ ບໄຊ: www.amro-asia.org 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amro-asia/ 

 

 ຄ າສະຫງວນສິດ: ລາຍງານສະບ ບພາສາລາວເບ ື້ອງຕົື້ນນ ື້ ແປຈາກຕົື້ນສະບ ບທ ີ່ເປັນພາສາອ ງກິດ 

(http://www.amro-asia.org/the-asean3-region-grows-at-5-4-supported-by-resilient-

domestic-demand-and-stronger-export-growth).  ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍໍ້ຄວາມຕ່າງໆໃນສະບ ບແປຈະໄດ້

ຮ ບການກວດສອບຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງການແປແລ້ວ, ໃນກໍລະນ ທ ີ່ມ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົື້ນສະບ ບພາສາ

ອ ງກິດ ແລະ ສະບ ບພາສາລາວ, ແມ່ນໃຫ້ອ ງໃສ່ຕົື້ນສະບ ບພາສາອ ງກິດເປັນຫຼ ກ. 
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